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RELATÓRIO DO SUBCOMITÉ DE CONTRIBUIÇÕES
1.
A reunião do Subcomité de Contribuições teve lugar na Sede da Comissão da
União Africana (CUA), em Adis Abeba, a 1 de Julho de 2010.
Presenças
2.
A reunião foi presidida pelo Embaixador do Burundi, 3º Vice-presidente do
Subcomité e contou com a participação de representantes dos seguintes Estadosmembros:
Burundi, Egipto, Côte d'Ivoire, Gabão, Nigéria, Tunisia
3.

Os seguintes membros do Subcomité não compareceram à sessão:
Ruanda, Malawi, Djibouti, Cabo Verde, Guiné Equatorial, Guiné Conacri,
Somália, Lesoto e Angola.

Sessão de Abertura
4.
O Presidente da reunião saudou a todos os membros e reiterou a importância da
sessão, tendo solicitado o parecer dos membros do Subcomité sobre se a reunião
devia ou não realizar-se, apesar da falta de quórum. Após uma troca de impressões, os
participantes concordaram em continuar os trabalhos com os membros presentes na
sessão. Depois, convidou os membros a adoptar a organização dos trabalhos e pontos
da Agenda.
Adopção da Agenda
5.

O Subcomité aprovou a seguinte Agenda:
i)

Apreciação do relatório sobre a contribuição dos Estados-membros
para o orçamento da União Africana;

ii)

Diversos;

Apreciação do Relatório sobre as Contribuições
6.
O Presidente apresentou o relatório das contribuições dos Estados-membros
preparado a 1 de Junho de 2010, para os membros do Subcomité. Os pontos principais
estão resumidos como se segue:
I.

CONTRIBUIÇÕES DOS ESTADOS MEMBROS (actualizado até 8 de Julho de
2010)
a)

Contribuições Recebidas
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b)

II.

i.

O montante total das contribuições recebidas de 1 de Jan – 8 de
Julho de 2010, cifra-se em 83.579.459,45 $EU, dos quais
73.598.756,65 $EU representam as contribuições para o corrente
ano fiscal; 9.976.481,64 $EU como contribuições atrasadas
reflectindo anos anteriores e 4.221,16 $EU como pagamento
adiantado de contribuições.

ii.

A colecta total da avaliação da contribuição para o ano fiscal em
curso foi de 73.598.756,65 $EU, que representa 66% do montante
total das contribuições avaliadas para os Estados-membros para o
exercício finaceiro de 2010, que foi de 111.763.675,99 $EU.

Estado Actual das contribuições em Atraso

i.

O montante total das contribuições em dívida até à data do relatório,
8 de Junho de 2010, aumentou para 73.477.679,26 $EU, dos quais
metade são dívidas de anos anteriores e o
restante
representa
valores em dívida para com o exercício de 2010,

ii.

Dos 53 Estados-membros, 6 pagaram a totalidade das suas
contribuições, incluindo as contribuições para o corrente ano; 21 não
pagaram as contribuições avaliadas para o ano em curso; e 3
Estados-membros, a saber: Angola, Gâmbia e a RASD pagaram
antecipadamente as contribuições para 2011.

CONTRIBUIÇÕES DOS PARCEIROS
i.

Para o primeiro semestre de 2010, foi apenas recebido o montante de 15.
638.588,00 $EU (10,7%) de parceiros internacionais do valor total de
144.861.021,00 $EU prometidos para o ano, para financiar vários
programas da UA.

7.
Após a apresentação da Comissão, o Presidente do Subcomité convidou os
membrosa honrarem as suas contribuições.
8.
No debate que se seguiu, os membros levantaram as seguintes questões e
preocupações:
i)

Manifestaram-se preocupados com a redução do fluxo de fundos
dos parceiros, não obstante as suas promessas de financiamento;
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9.

10.

ii)

Quiseram saber por que razão a Comissão, durante a sessão orçamental,
informou o CRP que o dinheiro tinha sido disponibilizado, quando era
apenas uma promessa.

iii)

A Tunísia chamou a atenção do Subcomité para que fizesse com que a sua
reserva formal expressa em relação ao volume do orçamento, bem como
ao aumento do montante tributado aos Estados-membros, de ano para ano,
sejam incluídos no relatório sobre as contribuições

À luz das deliberações, o Subcomité Consultivo sobre as contribuições
recomendou o seguinte:
(I)

A Comissão deve rever a forma como é preparado o orçamentoprograma, incluindo a fonte de financiamento;

(II)

A Comissão deve deixar de incluir programas cujas verbas não
estão asseguradas, aquando da sumissão do seu orçamento.

(III)

Deve-se avaliar o impacto desses programas para o Continente
Africano;

IV.

A isenção temporária concedida à Sierra Leone e Burundi deve ser
prorrogada, desde que esses países cumpram com o seu
calendário de pagamento.

(V)

A Eritréia e as Seicheles devem permanecem sob sanções, uma vez
que não houve melhorias significativas nas suas posições em
relação ao atraso:

A reunião encerrou às 16h15.
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